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«Lejer_Navn»   «Lejer_Samlevernavn» 

«Lejer_Adresse» 

«Lejer_Postby» 

                                                        11118888....    augustaugustaugustaugust        2020202010101010    

IIIIndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært afdelingsafdelingsafdelingsafdelingsmøde i møde i møde i møde i ÅgårdenÅgårdenÅgårdenÅgården 
    

torsdagtorsdagtorsdagtorsdag, den , den , den , den 16161616. . . . september september september september 2020202010101010, kl. , kl. , kl. , kl. 17171717....00000000    
    

i i i i Valhalla, Midgårdsvej 36Valhalla, Midgårdsvej 36Valhalla, Midgårdsvej 36Valhalla, Midgårdsvej 36        
    

(Afdelingsmødet afholdes i fællesskab med afdelingsmødet for Midgården)    
    

Der indkaldes hermed med 4 ugers varsel til ordinært afdelingsmøde med følgende: 
 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden: 
 

1.1.1.1.    Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.    Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet    (vedlagt).(vedlagt).(vedlagt).(vedlagt).    

2.2.2.2.    Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.    

3.3.3.3.    Godkendelse af Godkendelse af Godkendelse af Godkendelse af afdelingens drafdelingens drafdelingens drafdelingens driftsbudget for iftsbudget for iftsbudget for iftsbudget for det kommende årdet kommende årdet kommende årdet kommende år. (vedlagt). (vedlagt). (vedlagt). (vedlagt)    

4.4.4.4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.    

a. a. a. a. Fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder (afdelingsbeFælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder (afdelingsbeFælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder (afdelingsbeFælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder (afdelingsbestyrelsen)styrelsen)styrelsen)styrelsen)    (vedlagt)(vedlagt)(vedlagt)(vedlagt)....    

5.5.5.5.    Valg af Valg af Valg af Valg af medlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelsen n n n og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).    

 a. Valg afa. Valg afa. Valg afa. Valg af    formand fformand fformand fformand for 2 år.or 2 år.or 2 år.or 2 år.    

Søren Hansen blev genvalgt for 2 år i 2009 og er således ikke på valg.  

bbbb. Valg af . Valg af . Valg af . Valg af     bestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer for 2 år.or 2 år.or 2 år.or 2 år.    

Else Mogensen blev valgt for 2 år i 2008, og er således på valg. 

Ejner Kristoffersen blev genvalgt for 2 år i 2009 og er således ikke på valg.  

cccc. Valg af  . Valg af  . Valg af  . Valg af  3 suppleanter3 suppleanter3 suppleanter3 suppleanter    for for for for 1111    år.år.år.år.    

  Valgt i 2009 for 1 år: Adelheid (Heidi) Hansen, Benthe Hammerstrand og Kim-Ole Nielsen. 

6666. . . . Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).    
 

Enhver lejer har ret til at få et angivet emne behandlet på afdelingsmødet. Forslag (skriftligt 

beslutningsforslag), der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til undertegnede senest 

den 2. september 2010. 
 

Ved afholdelse af afdelingsmødet er afdelingen vært for et mindre traktement, hvorfor tilmelding 

imødeses senest den 9. september 2010. Tilmelding kan ske på nedenstående talon.  
 

Hvis der er behov for transport til Valhalla, kan tilmelding ligeledes foretages på nedenstående talon.  
 

Med venlig hilsen 
 

Bo42Bo42Bo42Bo42    
 

Søren Hansen 

Afdelingsformand  
 

 

Afdeling «Afdeling_nr» - «Lejemål_nr» - «Lejer_Nr»  
 

Undertegnede lejer tilmelder hermed   _____  personer til afdelingsmøde den 16. september 2010.  
 

Navn:  «Lejer_Navn»  «Lejer_Samlevernavn»   Adresse: «Lejer_Adresse»        
    

Transport ønskesTransport ønskesTransport ønskesTransport ønskes                
    

    

AAAAfleveres fleveres fleveres fleveres til afdelingsformand Søren Hansen, Ågården 12 senest den 9. september 2010.til afdelingsformand Søren Hansen, Ågården 12 senest den 9. september 2010.til afdelingsformand Søren Hansen, Ågården 12 senest den 9. september 2010.til afdelingsformand Søren Hansen, Ågården 12 senest den 9. september 2010.    


